
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร  
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๑) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๙๐๓,๖๖๘.๕๐ บาท (เกาแสนสามพันหกรอยหกสิบแปดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ
ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร  
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๒) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๙๕๙,๔๖๙.๐๐ บาท (เกาแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยหกสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี
อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
   

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
( สําเนา ) 

ประกาศกองทัพบก 
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร  

ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลงิขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๓) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๙๗๓,๑๗๕.๗๐ บาท (เกาแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค) รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร  
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๔) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๙๔,๘๒๙.๑๗ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันแปดรอยยี่สิบเกาบาทสิบเจ็ดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร  
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๓ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๕) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๖๖๖,๑๔๕.๖๒ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งรอยสี่สิบหาบาทหกสิบสองสตางค) รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 


